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Læs altid brugervejledningen grundigt igennem inden brug. 
Produceret for Harald Nyborg A/S. 

Sikkerhedsanvisninger 
1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 
2. Brug kun produktet i henhold til de anvisninger der er givet i denne brugsanvisning. 
3. Produktet er kun til indendørs brug. 
4. Tilslut kun produktet til et 230 V strømudtag, som er monteret af en autoriseret person. 
5. Produktet må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.  
6. Sluk for produktet og tag stikket ud før den flyttes eller rengøres. Tag altid stikket ud, hvis den ikke 

er i brug. Hiv aldrig i ledningen. 
7. Produktet må ikke overdækkes eller indbygges. 
8. Brug ikke produktet i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden af badekar, pool eller 

lignende. Den må heller ikke bruges i rum, hvor der opbevares letantændeligt materiale eller 
kemikalier. 

9. Ledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted. 
10. Hvis produktet går i stykker, skal den repareres på et autoriseret serviceværksted. 
11. Slangerne og selve skotørreren bliver varm ved brug, rør ikke ved dem. 
12. Monteres min. 50 cm fra loft, vægge og gulv. 
13. Må ikke monteres direkte under en stikkontakt. 
14. Sørg for slanger og indsugningen er fri for støv og skidt. 
15. Brug ikke skotørreren i nærheden af brandfarlige stoffer. 
16. Stik aldrig nogen genstande ind i indsugningen. 
17. Skotørreren må kun bruges til tørring af sko der er våde efter vask eller brug. 
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Anvendelse 
1. Tilslut ledningen til en stikkontakt (230V). 
2. Stop slangerne i det fodtøj som skal tørres. 
3. Vælg Low = 35-45°C (175W) eller High = 45-55°C (265W). 
4. Stil timeren til den ønskede tid (maks. 180 minutter) og skotørreren starter. 
5. Skotørreren slukker automatisk, når tiden er gået. 
6. Skotørreren kan også kører uden timer, tænd blot på ON. 
 

Montering 
1. Monter vægbeslaget på den ønskede væg – 50 cm fra tilstødende vægge, loft eller gulv. 
2. Sæt skotørreren fast på vægbeslaget. 
3. Skru de 4 flexslanger på. 
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Tekniske specifikationer 
Varenr. 11848 
Modelnr. SD-018B 
Effekt 265 W 
Spændning 230 V 
Timer Ja 
Vådrumsgodkendt Nej 
Støjniveau 20 dB 

 

 

 

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. 
Husk at respektere de lokale regler:  
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation 
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